
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . المصري الشافعياسمه : هو إبراهيم بن علي بن علي شحاتة السمنودي 
 شعبان22بمصر يوم االثنين مولده : ولد بمدينة سمنود محافظة الغربية 

  . م من أبويين مصريين يوليو5هـ الموافق عام 
الشيخ السمنودي القرءان الكريم وهو ابن عشرة سنوات  حفظه للقرءان : حفظ

  على يد الشيخ علي قانون المحفظ بالقرية آنذاك .
القرءان وهو ابن عشر سنوات على يد  منبذه عن الناظم : حفظ الشيخ إبراهي

الشيخ علي قانون المحفظ بالقرية ثم انتقل بعدها إلي الشيخ محمد أبو حالوة 
ختمات كاملة برواية حفص عن عاصم وأخذ عليه  فختم عليه القرءان خمس

التجويد كامال في الختمة السادسة ثم حفظ الشاطبية مع اإلتقان في سنة 
واحدة ثم قرأ على الشيخ محمد أبو حالوة القراءات السبع من طريق الشاطبية 
ثم بعد ذلك انتقل إلى الشيخ السيد عبد العزيز عبد الجواد فقرأ عليه الدرة 

وغيرها ثم بعد ذلك رحل إلى القاهرة حيث التقي بالعالمة الشيخ المضية 
علي الضباع الذي اختبره في الطيبة وكان كلما سأله سؤال أجابه فأعجب به 
جدا وأوصاه بتحريرات العالمة المتولي فعكف عليها حفظا ودراسة على 

هد الشيخ حنفي السقا رحمه اهللا ثم عين الشيخ السمنودي بعد ذلك معلما بمع
عام فبرز في تدريس التجويد  القراءات بالقاهرة وهو يبلغ من العمر 

والقراءات وفاق كثير من أقرانه ثم نظم الشيخ هذا النظم وهو أول نظم له في 
  عام . ةأحكام التجويد برواية حفص عن عاصم ولم يتجاوز سن

 



  
  
  

 
  

 

  ةٌ مَ د قَ مُ 
  ىمَ تَ انْ  هُ لَ  نْ مَ وَ  دٍ م حَ ى مُ لَ عَ   ماائِ التي دَ صَ  عْ ى مَ ب رَ  دُ مَ حْ أَ   
  انِ هَ رْ البُ بِ  يهِ الِ ى تَ لَ عَ  ٌض رْ فَ   ءانِ رْ قٌ لْ لِ  ويدُ جْ الت فَ  دُ عْ بَ وَ   
  ايدَ دِ سَ  هُ صولَ ا أُ يً ف وَ مُ   يدافِ ا مُ زً جَ و مُ  تُ مْ ظَ ا نَ ذَ لِ   
  ءانِ رْ القُ  فِ رُ حْ ا ألَ دً و جَ مُ   يانِ البَ  ئَ آللِ  هُ يتُ م سَ   

  ويدِ جْ الت  د حَ 
  فِ صْ وَ وَ  رجٍ خْ مَ  نْ مِ  هُ وقَ قُ حُ   فِ رْ حَ  ل كُ  اءُ طَ عْ إِ  هُ د حَ وَ   
  فِ طْ ل البِ  زٍ ائِ في جَ  هِ هِ بْ شِ  عْ مَ   فِ رْ حَ لْ لِ  يةٌ وِ سْ ي تَ غِ نبَ يَ وَ   

  وفِ رُ الحُ  جُ ارِ خَ مَ 
  ْر هَ تَ اشْ  بِ اهِ ذَ المَ  نِ يْ بَ  نْ مِ  اكَ ذَ وَ   رْ شَ عَ  ةَ عَ بْ سَ  يلُ لِ ها الخَ د عَ  دْ قَ   
  نْ كَ سَ  ل كُ  انْ  رٍ سْ كَ  نْ ا عَ يَ وَ  م ضَ   نْ عَ  الواوُ وَ  فٌ لِ أَ  هُ نْ مِ  فُ وْ الجَ فَ   
  تْ عَ بِ ا تَ هَ الَ فَ  اهُ صَ قْ أَ  نْ مِ  زُ مْ الهَ فَ   تْ جَ رَ خَ  دْ قَ  ةٌ ت سِ  هُ نْ مِ  قُ لْ الحَ وَ   
  اءُ الخَ  م ثُ  اهُ نَ دْ أَ  نْ مِ  نُ يْ الغَ وَ   اءُ الحَ فَ  هِ طِ سَ وَ  نْ مِ  نُ يْ العَ وَ   
  افُ الكَ  يهِ لِ يَ  يهِ اذِ حَ ا يُ مَ  عْ مَ   افُ القَ  انِ سَ ى الل صَ قْ أَ  نْ مِ  اءَ جَ وَ   
  طْ بَ ضَ انْ  دُ عْ بَ  هِ تِ افَ حَ  نْ مِ  ادُ الض وَ   طْ سَ وَ  نْ مِ  اءٌ يَ فَ  ينُ الش فَ  يمُ الجِ وَ   
  رّ مُ ا تَ اهَ رَ خْ ا ألُ اهَ نَ دْ أَ  الالمُ وَ   ْر ثُ رى كَ سْ اليُ  نَ مِ  راسٍ ضْ أَ  لوِ عُ  عْ مَ   
  الخَ دْ مَ  رٍ هْ ظَ لِ  اهُ انَ دَ  اءُ الر وَ   الا تَ المً  هِ فِ رَ طَ  نْ مِ  ونُ الن وَ   
  نْ كِ يا زُ لْ عُ  نْ مِ  نِ يْ تَ ي نِ الث  لِ صْ أَ   نْ مِ وَ  هُ نْ ا مِ تَ فَ  الُ الد فَ  اءُ الط وَ   
  ىلَ فْ الس  قَ يْ وَ ا فُ بً احِ صَ مُ  هُ نْ مِ   ىلَ تْ تُ  زاىٌ فَ  ينُ الس فَ  ادُ الص وَ   
  تْ تَ ا أَ اهَ ليَ عُ  رافِ طْ أَ  نْ مِ وَ  هُ نْ مِ   تْ جَ رَ خَ  اءٌ ثَ فَ  الُ الذ فَ  اءُ الظ وَ   
  االفَ  فُ رْ حَ  ةٍ فَ ى شَ لَ فْ سُ  نِ طْ بَ  عْ مَ   ىفَ لْ ا يُ ليَ عُ  رافِ طْ أَ  نْ مِ  اكَ ذَ كَ   
  تُ بُ ثْ تَ  اوٌ وَ  م ثُ  يمٌ مِ فَ  اءٌ بَ   ةُ الثَ ما ثَ هُ نْ مِ  انِ تَ فَ الش وَ   
  انِ جَ رُ خْ يَ  فِ األنْ ى وَ ضَ ا مَ م مِ   انِ دَ د شَ المُ  يمُ المِ وَ  ونُ الن وَ   
  ايَ تَ أَ  دْ قَ  طْ قَ فَ  فٍ نْ أَ  نْ مِ  انِ ذَ فَ   ايَ فِ خْ أُ  وْ ا أَ مَ غِ دْ أُ  انِ ذَ  ثُ يْ حَ وَ   

  ةُ ورَ هُ شْ المَ  ةُ مَ الالزِ  وفِ رُ الحُ  اتُ فَ صِ 
  حْ ضِ ت يَ ا سَ هَ د ضِ وَ  تٌ مَ صْ مُ وَ   حْ تِ فَ نْ مُ  الٌ فَ تِ اسْ وَ  وٌ خْ رِ وَ  رٌ هْ جَ   



  تْ عَ مِ ) جُ بٍ طْ قُ كَ  تْ دَ جْ (أَ  ةٌ د شِ وَ   )تْ كَ سَ  ٌص خْ شَ  هُ ث حَ ي (فَ فِ  ُس مْ الهَ فَ   
  رّ قَ تَ ال اسْ عْ تِ السْ ) لِ ظْ قِ  طٍ غْ ضَ  ص (خُ  وَ   )ْر مَ عُ  نْ (لِ  وٍ خْ رِ وَ  ةٍ د شِ  نَ يْ بَ وَ   
  ةْ قَ لَ ذْ لمُ ) لِ مٍ فَ  ر بِ  لْ (نَ  ظُ فْ لَ وَ   ةْ قَ بَ طْ ) مُ نٍ غْ ضِ  مَ لْ ظُ  فْ صِ  بْ (طِ  زُ مْ رَ وَ   
  تْ فَ تَ اقْ  لُ بْ ا قَ مَ  حُ جَ رْ األَ وَ  حِ تْ لفَ لِ   تْ بَ ر قُ ) وَ دٍ جَ  بُ طْ (قُ  ةٌ لَ قَ لْ قَ   
  تْ دَ د شُ  فٍ قْ وَ  دَ نْ عِ  ثُ يْ حَ  رُ بَ كْ أَ   تْ تَ أَ  فِ قْ ى الوَ دَ لَ  ثُ يْ حَ ٌة رَ يْ بِ كَ   
  افَ صِ وُ  ينٍ لِ ) بِ وْ لَ وَ  يْ (كَ  وُ حُ نَ وَ   افَ خَ لْ ) لِ د مَ  وفِ رُ حُ  عْ مَ  اءُ (الهَ وَ   
  تْ رَ ر كُ ا وَ فَ رَ حَ ا) انْ الر وَ  (الالمُ  وَ   تْ رَ ف ) صُ اىٍ زَ وَ  ينٍ سِ  عْ مَ  ادُ (الص وَ   
  ايَ فِ خْ أُ ا فَ مَ غِ دْ أُ دا فَ د شُ  نْ إِ   ايَ ادِ ) بَ يمٍ مِ وَ  ونٍ ي (نُ فِ  ن غُ وَ   
  تْ بَ ا ثَ مَ ا كَ مَ يهِ ال فِ  فٍ ألِ بِ   تْ رَ د قُ كا وَ ر حُ را فَ هِ ظْ أُ فَ   
  المُ ي كَ ش فَ التَ  ينِ ي الش فِ ا وَ ادً ضَ   الطِ تَ اسْ ا وَ هَ بِ  بٍ اتِ رَ مَ  ُس مْ خَ   
  نُ يَ بْ أَ  وَ هْ فَ  دَ د ا شُ مَ ثُ يْ حَ وَ   نُ ي بَ ا فَ نً ك سَ مُ  نْ كُ يَ  نْ إِ وَ   

  اتِ فَ الص  يمُ سِ قْ تَ 
  افَ رِ عُ  الٌ فَ تِ اسْ وَ  احٌ تَ فِ انْ  ينُ لِ   افَ خَ وَ  وٌ خْ رِ وَ  ٌس مْ ا هَ هَ يفُ عِ ضَ   
  ةِ ي نِ يْ البَ وَ  اتِ مَ اإلصْ وَ  قِ لْ ال الذ   ةِ و القُ بِ  هُ فُ صْ ا وَ اهَ وَ ا سِ مَ وَ   

  وفِ رُ الحُ  يمُ سِ قْ تَ 
  ادُ ا صَ ا رَ ظَ  الُ دَ  يمٌ جِ  افُ ا قَ بَ   ادُ ضَ  اءِ جَ الهِ  فِ رُ حْ أَ  ى وِ قَ   
  ينُ شِ  نٌ يْ عَ ا وَ تَ  زاىٌ وَ  الٌ ذَ   ينُ سِ  يفُ عِ الض ى وَ وَ قْ أَ  اءُ الط وَ   
  اهَ فُ عَ ضْ ) أَ هُ ث حَ (فَ  عْ مَ  د المَ وَ   اهَ افُ كَ  اءٌ خَ  ينِ ا الل فَ رْ حَ  اكَ ذَ كَ   
  تْ مَ س ا قُ سً مْ خَ فَ  ونِ الن وَ  يمِ المِ وَ   تْ تَ أَ  المٍ  عْ مَ  نُ يْ غَ  زٌ مْ هَ  طُ سْ الوَ وَ   

  وفِ رُ الحُ  ابُ قَ لْ أَ 
  تْ بَ سِ نُ  اءِ وَ لى الهَ ا إِ ذَ كَ هَ وَ   تْ مَ تَ انْ  فِ وْ لى الجَ إِ  د المَ  فُ رُ حْ أَ وَ   
  ةْ وي هْ ا لَ عً مَ  افُ الكَ وَ  افُ القَ وَ   ةْ ي قِ لْ حَ  تْ تَ أَ  قِ لْ الحَ  فُ رُ حْ أَ وَ   
  تْ بَ ا ثَ مَ كَ  ةً ري جْ ا شَ هَ ادِ ضَ  عْ مَ   لقبت اءٌ يَ وَ  ينُ الش وَ  يمُ الجِ وَ   
  ةْ ي عِ طْ ا نِ تَ وَ  الُ الد وَ  اءُ الط وَ   ةْ ي قِ لْ ا ذَ رَ وَ  ونُ الن وَ  المُ الوَ   
  ةْ وي ثْ ا لِ ثَ وَ  الُ الذ وَ  اءُ الظ وَ   ةْ ي لِ سْ أَ  لْ قُ  يرِ فِ الص  فُ رُ حْ أَ وَ   
  تْ تَ أَ  ةٌ رَ شْ عَ  كَ لْ تِ فَ  يةً وِ فْ شَ   تْ يَ م سُ  اوٌ وَ ا وَ بَ  يمٌ مِ ا وَ الفَ وَ   

  ةُ ضَ ارِ العَ  وفِ رُ الحُ  اتُ فَ صِ 
  اذَ خِ أُ  ق رِ وَ  يمٌ خِ فْ تَ ا وَ فَ خْ إِ   اذَ كَ وَ  بٌ لْ قَ وَ  امٌ غَ ادْ  ارٌ هَ ظْ إِ   
  يكِ حُ  تُ كْ الس وَ  ونُ كُ ا الس يضً أَ وَ   كِ ر حَ الت  عَ مَ  رُ صْ القَ وَ  د المَ وَ   



 ونُ الن  وَ  ةُ نَ اكِ الس وينُ نْ الت  
  امَ هُ نْ مَ غِ دْ ) أَ ونَ لُ مُ رْ يَ ( دَ نْ عِ وَ   امَ هُ نْ رَ هِ ظْ أَ  قِ لْ الحَ  وفِ رُ حُ  دَ نْ عِ   
  لّ حَ  ارِ هَ اإلظْ (يس) بِ  عْ (ن) مَ  وَ   )لْ (رَ  ونَ دُ  ن غَ  عَ مَ  نِ يْ تَ مَ لْ كِ  نْ مِ   
  امَ هُ نْ يَ فِ خْ أَ  ن يهِ اقِ بَ  دَ نْ عِ وَ   امَ هُ نْ بَ لِ ا اقْ يمً مِ  اءٍ بَ  دَ نْ عِ وَ   
  )يْ طَ  وُ لْ ا تِ مً وْ (دَ  امَ غَ اإلدْ ) وَ ر قَ  مْ (كَ   يْ لَ و أَ  دَ نْ عِ  ارَ هَ اإلظْ  بَ ارَ قَ وَ   
  ا)نَ ا فِ ا ذَ يفً رِ شَ  فْ يال ضِ لِ جَ  ل ظَ   انَ ثَ  اهٍ ا زَ مَ سَ  قٌ دْ (صِ  طٌ سَ وَ وَ   

  ةُ نَ اكِ الس  يمُ المِ 
  امَ اهُ وَ سِ  عْ مَ  ارُ هَ اإلظْ وَ  يمِ ي المِ فِ   امَ غِ دْ أَ ا وَ بَ  دَ نْ ى عِ رَ حْ أَ  فِ خْ أَ وَ   

  نُ واكِ الس  اتُ الالمَ 
  هُ مَ غِ دْ ا مُ هَ يرِ ي غَ فِ  نْ كُ وَ  ْر هِ ظْ أَ   )هُ يمَ قِ عَ  فْ خَ وَ  كَ ج حَ  غِ ي (ابْ فِ  لْ أَ   
  ارَ ر ا قَ يضً أَ  رِ األمْ  المَ وَ  اسمٍ وَ   راهِ ظْ أَ  فٍ رْ حَ وَ  لٍ عْ فِ  نْ مِ  الالمُ وَ   

  انِ دَ اعِ بَ تَ المُ وَ  انِ بَ ارِ قَ تَ المُ وَ  انِ سَ انِ جَ تَ المُ وَ  النِ اثِ مَ تَ المُ 
  امَ نَ  دٍ احِ وَ  دَ عْ ا بَ مً سْ قِ  ينَ رِ شْ عِ   امَ س ا قُ ط خَ  انِ فَ رْ حَ  عْ مِ تَ جْ يَ  نْ إِ   
  داا بَ مَ كَ  ةٍ فَ صِ وَ  جٍ رَ خْ ي مَ فِ   ادَ حِ ت يَ  نْ إِ  النِ اثِ مَ تَ مُ فَ   
  افَ لَ تَ اخْ  اتِ فَ ي الص فِ وَ  جٍ رَ خْ ي مَ فِ   افَ لَ تَ ائْ  ثُ يْ حَ  انِ سَ انِ جَ تَ مُ وَ   
  امَ هِ ي ي أَ فِ  انَ كَ  وْ أَ  بٌ ارُ قَ تَ   امَ يهِ فِ  ثُ يْ حَ  انِ بَ ارِ قَ تَ مُ وَ   
  اجَ  اتِ فَ ي الص فِ  فُ لْ الخُ دا وَ اعَ بَ تَ   اجَ رَ خْ مَ  ثُ يْ حَ  انِ دَ اعِ بَ تَ مُ وَ   
  فِ تَ اقْ وَ  يرِ بِ الكَ بِ  م سَ فَ  ل كَ   يفِ  انِ فَ رْ الحَ  كَ ر حَ ا تَ مَ ثُ يْ حَ وَ   
  نْ عَ  سِ كْ ي العَ فِ  قٌ لَ طْ مُ ا وَ هَ لُ و أَ   نْ كَ ا سَ مَ ثُ يْ حَ  يرِ غِ الص بِ  م سَ وَ   

  امُ غَ اإلدْ 
  دّ سَ ) أَ هْ يَ الِ (مَ  تُ كْ سَ  نْ كِ لَ وَ  مْ غِ دْ أَ   دّ مَ  ونَ دُ  يرِ غِ الص  يِ لَ ثْ مِ  لَ و أَ   
  مْ لِ عُ  دْ قَ  ثْ هَ لْ يَ  عَ مَ  بْ كَ ذا ارْ كَ هَ وَ   مْ غِ اد  يمِ ي المِ فِ  ونُ الن  هُ نْ مِ  ُس نْ الجِ وَ   
  امَ يهِ فِ  يَ هْ وَ  اقِ بَ طْ اإلِ  عَ ا مَ ي التَ فِ   امَ غِ دْ ا أُ طَ  وْ أَ  الُ الد ا وَ ظَ بِ  ذْ إِ كَ   
  لْ خَ دَ  اءٍ ي رَ فِ  الالمُ  اكَ ذَ ) كَ يْ (وَ  وَ   )لْ (رَ  وفِ رُ ي حُ فِ  ونُ الن  هُ نْ مِ  بُ رْ القُ وَ   
  مّ تِ يَ  نْ أَ  ح األصَ وَ  وٍ لْ عُ  فِ صْ وَ  عْ مَ   مْ غِ اد  هِ افِ كَ بِ  مْ قك لُ خْ نَ  افُ قَ وَ   
  ان يَ فِ اخْ  ا أوَ مً غِ دْ مُ  هُ مْ شمِ أَ   ان مَ أْ ال تَ  كَ الَ ي مَ فِ  ونَ الن وَ   

  امِ غَ اإلدْ  يمُ سِ قْ تَ 
  مِ لَ عْ يُ لْ ا فَ ذَ  حَ مْ يُ  نْ إِ  لٌ امِ كَ وَ   مِ غَ دْ المُ  فُ صْ وَ  قَ بْ يَ  نْ إِ  ٌص اقِ ا نَ ذَ   

 وَ  يقُ قِ رْ الت يمُ خِ فْ الت  



  قِ بَ طْ ي المُ ا فِ مَ ي سِ  مْ خ فَ  وَ لْ العُ وَ   قِ ق ا رَ مً تْ حَ  الِ فَ تِ االسْ  وفَ رُ حُ   
  ال ظِ فَ  غْ زِ ال تُ فَ  ةٌ بَ رْ قُ فَ   ىل صَ فَ  فٌ ائِ طَ كَ ي فِ  الهُ عْ أَ   
  تْ ظَ ل غُ  م ضَ وَ  ةٍ حَ تْ فَ  دِ عْ بَ  نْ مِ   تْ تَ ا أَ مَ ثُ يْ حَ  اهللاِ  مِ ي اسْ فِ  الالمُ وَ   
  تْ لَ ص أَ تَ  ةٍ رَ سْ كَ  لِ صْ وَ  دِ عْ بَ  نْ مِ   تْ نَ كَ ا سَ ا مَ ذَ إِ  تْ قَ ق رُ  اءُ الر وَ   
  ىلَ ) أعْ قٍ رْ (فِ  ق رِ وَ  لٍ صِ ت مُ   العْ تِ اسْ  حِ تْ فَ  لِ بْ قَ  نْ مِ  نْ كُ تَ  مْ لَ وَ   
  تْ رَ سِ كُ  إذْ  حٌ اجِ رَ  وَ هْ وَ  فِ قْ ي الوَ فِ   تْ مَ خ فُ وَ  ةً ورَ سُ كْ مَ  تْ قَ ق رُ وَ   
  الصَ فَ   الٍ فَ تِ اسْ  نِ اكِ سَ وَ  رٍ سْ كَ   الا وَ يَ  ونِ كُ سُ  دَ عْ بَ  نْ كُ تَ  مْ ا لَ مَ   
  صرَ مِ  ُس كْ عَ  رِ ذُ نُ  عْ مَ  رِ طْ القِ كَ   ىرَ حَ أَ  رِ سْ أَ وَ  رِ سْ ا يَ رَ  ق رِ وَ   
  فْ لِ أُ  ن ي الغَ فِ  ُس كْ العَ ا وَ هَ لَ بْ ا قَ مَ   فْ األلِ  عُ بَ تْ تَ وَ  صلِ الوَ كَ  مُ وْ الر وَ   

  المد  امُ سَ قْ أَ 
  الو ي األَ يعِ بِ الط  د المَ بِ  م سَ وَ   الجَ  ي عِ رْ فَ وَ  ي لِ صْ أَ  د المَ وَ   
  دْ رَ وَ  زُ مْ الهَ  وِ أَ  نٌ ك سَ مُ  رفٌ حَ   دّ مَ  فِ رْ حَ  دَ عْ بَ  كُ يَ  مْ الَ مَ  وَ هُ وَ   
  ارَ وَ  هَ ي طَ نِ ونَ لُ ادِ جَ تُ أَ كَ   ىرَ جَ  ي فِ رْ حَ وَ  ي مِ لْ كِ  اكَ ذَ وَ   
   وِ أَ  زٍ مْ هَ   ىلَ عَ  وفٌ وقُ مَ  وَ هْ فَ  يرُ ا األخِ أم  الا جَ قً لَ طْ مُ  ونِ كُ الس  
  تْ تَ ) أَ اْ هَ يْ حِ وْ ـ (نُ ا بِ هَ وطِ رُ شُ  عْ مَ وَ   تْ عَ مِ ) جُ ايٍ (وَ  ظِ فْ ي لَ فِ  هُ وفُ رُ حُ   

  د المَ  امُ كَ حْ أَ 
  لْ صِ نفَ يَ  إنْ  زٌ ائِ جَ وَ  ةٍ زَ مْ هَ بِ   لْ صِ ت يَ  إنْ  هِ قِ بْ سَ  عْ مَ  بٌ اجِ وَ فَ   
  تْ بَ ثَ  فِ قْ لوَ لِ  ونِ كُ الس  ُض ارِ عَ  وْ أَ   تْ مَ د قَ تَ  زةٌ مْ هَ  هِ يْ لَ عَ  إنْ  وْ أَ   
  فْ صِ وُ  ةٍ ل قِ بِ  ولُ الط  نِ كِ لَ وَ   فْ قِ إذا وُ  هِ بِ  قٌ حَ لْ مُ  ينُ الل وَ   
  دْ مَ تَ عْ يُ  ت سِ بِ ال وَ صْ وَ ا وَ فً قْ وَ   دّ مَ  دَ عْ ا بَ جَ  نٌ اكِ سَ  نْ إِ  مٌ الزِ وَ   
  اعَ مَ  هُ طْ س وَ وَ  دْ دُ امْ  ينَ عَ وَ  ْر صُ اقْ وَ   اعَ بِ شْ أَ فَ  هُ يكُ رِ حْ ا تَ رَ طَ  نْ إِ وَ   
  ي مِ لْ ا الكِ ذَ فَ  ةٍ مَ لْ كِ بِ  نْ إِ وَ   ي فِ رْ الحَ فَ  اءَ جَ  فٍ رْ حَ بِ  نْ إِ وَ   
  ادَ د شَ يُ  مْ لَ  ثُ يْ حَ  انِ فَ ف خَ مُ   ادَ د شُ  لٌ كُ  ثُ يْ حَ  النِ ق ثَ مُ   

  ودِ دُ المُ  بُ اتِ رَ مَ 
  لْ دَ بَ فَ  الٍ صَ فِ و انْ ذُ فَ  ٌض ارِ عَ فَ   لْ صَ ا ات مَ فَ  الزمٌ  دودِ ى المُ وَ قْ أَ   
  ادَ رَ فَ انْ  نِ يْ بَ بَ ى الس وَ قْ أَ  ن إِ فَ   ادَ جِ ا وُ إذا مَ  د ا مَ بَ بَ سَ وَ   

  مِ لِ الكَ  رِ اخِ وَ ى أَ لَ عَ  فِ قْ الوَ  ةُ ي فِ يْ كَ 
  مّ ضَ وَ  عٍ فْ ي رَ ذِ  دَ نْ عِ  امُ رَ ا يُ ذَ كَ   مّ شَ يُ وَ  ونُ كُ الس  فِ قْ ي الوَ فِ  لُ األصْ وَ   
  الظِ حُ  حٍ تْ فَ وَ  بٍ صْ ي نَ فِ  نِ يْ ذَ هَ   الَ كِ وَ  رٍ سْ كَ وَ  ر ى جَ دَ لَ  مْ رُ وَ   



  اوْ فَ ا نَ مَ هِ يْ لَ كِ  يكٍ رِ حْ تَ  ضِ ارِ عَ   وْ أَ  عِ مْ الجَ  يمِ مِ ى وَ نثَ ا أُ هَ  دَ نْ عِ وَ   
  مّ ضَ وَ  رٍ سْ كَ  وْ أَ  اوِ الوَ ا وَ يَ  دَ عْ بَ  عْ دَ   مّ األتَ وَ  يرِ مِ الض  اءِ ي هَ فِ  فُ لْ الخُ وَ   

  ةِ دَ رِ فَ نْ المُ  ضِ وارِ العَ  وهُ جُ وُ 
  ارَ صُ اقْ  وِ ا أَ طً س وَ  وْ ا أَ عً بِ شْ أَ فَ   ىرَ جَ  ينٌ لِ  وْ أَ  لُ بْ قَ  دٌ مَ  اءَ جَ  نْ إِ   
  اامَ رَ مُ  دْ زِ  ورِ رُ جْ المَ كَ  يهِ فِ وَ   اامَ ا اإلشمَ هَ عَ مَ  عٍ فْ رَ بِ  دْ زِ وَ   
  رّ قَ تَ  عِ فْ الر  ضِ ارِ ي عَ فِ  ةٌ عَ بْ سَ وَ   رّ جَ بِ  عٌ بَ رْ أَ ا وَ بً صْ نَ  ةٌ الثَ ثَ   
  رّ جَ  عَ مَ  هُ مْ رُ  م ثُ  مْ شمِ أَ  عَ فْ الر وَ   رّ قَ  ونُ كُ الس فَ  نِ يْ ذَ  نْ ال مِ خَ  نْ إِ وَ   
  ادَ بَ  ةٌ الثَ ثَ  عِ فْ ي الر فِ وَ  ر جَ   ىدَ لَ  انِ نَ اثْ وَ  بِ صْ ي الن فِ  دٌ احِ وَ فَ   

  ةِ فَ لِ تَ خْ المُ  ةِ عَ مِ تَ جْ المُ  ضِ ارِ وَ العَ  وهُ جُ وُ 
  ضِ ح مَ تُ  اوْ  مَ مِ شْ تُ  نْ إِ  رٍ آخَ بِ   ضِ ارِ عَ  الثَ ثَ  وْ أَ  مَ وْ رَ  و سَ وَ   
  ادَ بَ  ر جَ  عْ مَ  بِ صْ ي الن فِ  ةٌ ت سِ فَ   ادَ ا عَ يمَ فِ  مْ رُ تَ  نْ إِ  ثْ ل ثَ  بَ صْ الن وَ   
  ةُ عَ سْ تِ  ل كُ كَ  عٍ فْ رَ  عْ مَ  بِ صْ الن وَ   ةُ عَ بْ سَ  رٍ جَ وَ  عٍ فْ ي رَ فِ  اءَ جَ وَ   

  ضِ ارِ وَ العَ  عَ مَ  ينِ الل  وهُ جُ وُ 
  الا عَ مَ  يرِ ي األخِ فِ  دْ زِ  وْ أَ  و سَ فَ   التَ  نْ إِ  ينٍ لِ  فَ قْ وَ  د مَ  ُض ارِ عَ   
  لّ حَ  عِ فْ الر ا بِ مَ  امِ مَ إشْ  وْ أَ  ضِ حْ المَ بِ   لْ زَ ا نَ مَ  دْ زِ  وْ أَ  سِ كْ العَ  الَ حَ  و سَ وَ   
  ذْ ئِ ينَ حَ  بٍ صْ نَ  الثَ ثَ  دْ زِ ا وَ ر جُ   ذْ إِ ا كَ مً وْ رَ  دَ زِ  ر ي الجَ ذِ  عْ مَ  يهِ فِ وَ   
  ذْ خِ أُ  بٍ صْ نَ  عْ مَ  يهِ فِ  عٌ سْ تِ ا وَ ر جُ   اذْ  عٌ بْ سَ ا وَ بَ صِ نُ  ذْ إِ  ةٌ ت سِ فَ   
  ْر شَ عَ  ةَ الثَ ثَ  عِ فْ الر  بِ احِ صَ  عْ مَ   رّ جَ ا يُ يمَ فِ  وْ أَ  نِ يْ ذَ  عِ فْ رَ  دَ نْ عِ وَ   
  ْر شَ عَ  عْ مَ  انٍ مَ ثَ  ل ي الكُ فِ  ازَ جَ وَ   رْ شَ عَ  ةَ سَ مْ خَ  بِ صْ ي الن ذِ  عْ مَ  يهِ فِ وَ   

  مِ الالزِ  د ى المَ لَ عَ  فِ قْ الوَ  وهُ جُ وُ 
  اعً بِ شْ مُ  د مَ بِ  ر جَ  عْ مَ  هُ مْ رُ وَ   اعً افِ رَ  مْ مِ شْ أَ وَ  فْ قِ تَ  نْ إِ  هُ نْ ك سَ   

  مِ الالزِ  د المَ  يِ عَ وْ ي نَ فِ  صٍ فْ حَ  يدُ دِ حْ تَ 
  لُ دَ عْ ا أَ ذَ هَ ا وَ عً بَ رْ أَ ا وَ سً مْ خَ   لُ صِ ت ا يَ مَ وَ  لٍ صْ ا فَ ذَ  د مَ  دْ قَ   
  فْ رِ ا عُ مَ ا كَ قً لَ طْ مُ  مْ مِ شْ أَ  عَ فْ الر وَ   فْ قِ يَ  نْ ا إِ ت ) سِ اءِ ـ (المَ ي كَ فِ  ادَ زَ وَ   
  لّ حِ تَ  ةٌ الثَ ثَ  هِ ادِ رَ فِ ي انْ فِ فَ   لْ صِ وُ  هِ ا بِ مَ بِ  ر جَ  عْ مَ  هُ مْ رُ وَ   
  رْ بَ تَ عْ تُ  انٍ مَ ثَ  عِ فْ الر  هُ جُ وْ أَ وَ   رّ جَ بِ  ةٌ سَ مْ خَ وَ  بٍ صْ ي نَ فِ  كَ لْ تِ فَ   
  الِ صَ ي ات ذِ  لِ صْ وَ  عْ مَ  هِ عِ مْ جَ  وْ أَ   الِ صَ فِ ي انْ ذِ بِ  هِ اعِ مَ تِ ي اجْ فِ وَ   
  رّ قَ تَ  عِ فْ الر  الةِ ي حَ فِ  ةٌ رَ شْ عَ وَ   رّ جَ بِ  ةٌ ت سِ ا وَ بً صْ نَ  ةٌ عَ بَ رْ أَ   
  دّ عَ تُ  عٌ بْ ا سَ مَ هِ بِ صْ ي نَ فِ ا فَ ت سِ   دّ مَ يُ  نْ إِ  ونِ كُ الس  َض ارِ عَ  د مُ وَ   



  ةُ رَ شْ عَ  ر جَ بِ  هِ بِ صْ نَ  الَ حَ وَ   ةُ عَ سْ تِ  وهُ جُ الوُ ا فَ ر جَ يُ  نْ إِ وَ   
  رْ شَ عَ  ةَ ت سِ  نِ يْ ذَ  عِ فْ رَ  دَ نْ عِ وَ   رْ شَ عَ  الثةَ ا ثَ ذَ  سِ كْ عَ  ينَ حِ وَ   
  رْ شَ عَ  ةَ عَ بْ سَ  عِ فْ الر بِ  هِ بِ صْ ي نَ فِ   رّ قِ تَ اسْ وَ  ر جَ بِ  عٍ فْ ي رَ ذِ  دَ نْ عِ كَ   
  لّ كُ  عِ مْ ي جَ فِ  هِ عِ فْ رَ  لُ ثْ مِ  ونَ رُ شْ عِ   لْ قُ فَ  بٍ صْ نَ  عْ مَ  عُ فَ رْ ا يُ مَ ينَ حِ وَ   
  عْ قَ وَ  ينَ رِ شْ عِ  دِ عْ بَ  نْ مِ  دٌ احِ وَ فَ   عْ مَ تَ اجْ  ل الكُ فَ  بُ صَ نْ ا يُ مَ ثُ يْ حَ وَ   

  فُ ذْ الحَ وَ  اتُ اإلثبَ 
  دِ ا األيْ ي ذَ فِ  فُ ذْ الحَ وَ  وليِ أُ  دَ عْ بَ   يدِ ي األيْ ا فِ يَ  اتُ بَ ثْ إِ  دٌ ارِ وَ وَ   
  يرِ ا دُ اليَ ي بِ كِ لِ هْ ي مُ يمِ قِ ي المُ آتِ   رياضِ ي حَ ل حِ ي مُ زِ جِ عْ مُ  فُ قْ وَ وَ   
  اسَ ونُ يُ  نجِ نُ  دَ نْ عِ  لٍ صْ وَ ا كَ فً قْ وَ   اسَ ا رَ ي اليَ فِ  نٍ اكِ سَ  لَ بْ قَ  فُ ذْ الحَ وَ   
  ادِ هَ لَ  عْ مَ  وارِ الجَ وَ  ادِ وَ وَ   ادِ الوَ ا وَ سَ الن  تِ ؤْ يُ  عْ مَ  نِ وْ شَ اخْ وَ   
  ْر مَ زُ  يْ لَ أو  ادِ بَ عِ  عْ مَ  نِ دْ رِ يُ   رْ مَ القَ بِ  نِ غْ تُ  الِ صَ  ومٍ رُ  ادِ هَ وَ   
  عُ دْ نَ ا سَ ذَ كَ  اعِ الد وَ  نسانُ االِ   عُ دْ يَ  م ثُ  حُ مْ يَ ي وَ فِ  اوِ الوَ وَ   
  فِ رُ خْ الز  ورِ نُ  نِ مَ حْ الر  هَ ي أي فِ   فِ األلِ  م ثُ  ريمِ حْ الت  حُ الِ صَ وَ   
  فْ لِ األَ ا وَ ي اليَ فِ  اتِ بَ ثْ اإلِ وَ  فِ ذْ الحَ بِ   فْ قِ  انِ اتَ ا ءَ مَ وَ  الً السِ ي سَ فِ وَ   
  اعَ ك رُ  وِ حْ نَ ا وَ ن كِ لَ ا وَ ذً إِ   اعَ فَ سْ ا نَ ونً كُ يَ ي لَ ها فِ بِ  فْ قِ وَ   
  يالبِ الس  عَ ا مَ يرَ ارِ وَ قَ  تْ انَ كَ   والسُ الر وَ  ونَ نُ الظ  عَ ا مَ نَ أَ   
  ادَ بَ  يرَ ارِ وَ ى قَ رَ خْ أُ  عْ مَ  ودَ مُ ثَ   ىدَ ا لَ قً طلَ مُ ال وَ صْ ا وَ هَ فُ ذْ حَ وَ   

  ولُ صُ وْ المَ وَ  وعُ طُ قْ المَ 
  اشَ فَ  ن ي الجِ فِ  فُ لْ الخُ وَ  اشَ وا يَ انُ كَ   اشَ نَ  وْ ولَ  مْ لَ  ل كُ  نْ عَ  نْ أَ  عُ طَ قْ تُ   
  ىلَ جَ انْ  وهُ صُ حْ تُ بِ  فُ لْ الخُ وَ  عَ مَ جْ نَ   العَ جْ نَ  نْ ل أَ  يرَ غَ  نْ لَ  نْ أَ  عُ طْ قَ وَ   
  ىلَ وا عَ لُ عْ تَ  عْ مَ  أَ جَ لْ مَ  عْ مَ  نَ كْ رِ شْ يُ   الصِ ا افْ هَ ن لَ خُ دْ ال يَ  نْ أَ  ونَ نُ وَ   
  دواي قَ  ودٍ هُ رى بِ خْ األُ وَ يس   دوابُ عْ وا تَ ولُ قُ يَ  عْ مَ  ولَ قُ أَ  ركْ شْ تُ   
  فْ صِ  ل ال الكُ إِ  لَ صْ وَ يا وَ نبِ ي األَ فِ   فْ لِ تُ اخْ وَ  هَ لَ ال إِ  نْ ا أَ هَ ا بِ ذَ كَ   
  ام أَ  يعَ مِ جَ  لْ صِ  م ثُ  دِ عْ الر بِ   امَ  نْ إِ  لْ صِ افْ وَ  ودَ هُ  مْ ل إِ  ونِ نُ كَ   
  اسَ س أَ  نْ مَ  مْ أَ ا وَ ضً يْ أَ  تْ لَ ص فُ وَ   اسَ الن وَ  حٍ بْ ذِ بِ  نْ مَ  مْ أَ  تْ عَ طِ قُ وَ   
  الصَ حَ  مْ تُ مْ نِ ا غَ مَ ن أَ  فُ لْ خُ وَ   الصِ افْ  نِ يْ نَ االثْ  ونَ عُ دْ ا يَ مَ  ن أَ وَ   
  عْ طَ انقَ  امَ عَ نْ االَ  ونَ دُ وعَ تُ  لَ بْ قَ وَ   عْ قَ وَ  لِ حْ ى الن دَ لَ  دَ نْ ا عِ مَ إن  عْ مَ   
  ارَ عَ الش ا وَ سَ الن  ابِ زَ حْ االَ بِ  فٌ لْ خُ   ىرَ جَ وَ  لٍ حْ نَ ا كَ مَ نَ يْ أَ فَ  لْ صِ وَ   
  مّ ؤُ نَ بْ يَ  ُس كْ عَ  ونَ زُ ارِ بَ ى وَ لَ عَ   مْ هُ  مَ وْ يَ ا وَ عً ا مَ مَ  ثُ يْ حَ  عُ طْ قَ وَ   



  فْ لِ تُ اخْ  ومِ الر وَ  ونَ قُ افِ نَ ي المُ فِ وَ   فْ صِ وُ  هِ عِ طْ قَ ا بِ مَ  نْ ا مِ سَ ي الن فِ وَ   
  الصِ وا افْ هُ ا نُ مَ وَ  نْ مَ  نْ عَ  يْ عَ ضِ وْ مَ وَ   الا صِ هَ يعِ مِ جَ  نْ م مِ  عْ مَ  م مِ وَ   
  اسَ رَ  فِ هْ الكَ وَ  انِ رقَ الفُ وَ  الَ سَ وَ   اسَ ي الن فِ  الِ مَ  عُ طْ قَ وَ  لْ صِ  م عَ وَ   
  امَ بِ  وْ ا أَ أي ا بِ ام أي  فِ قْ وَ كَ   امَ لَ اعْ  الالمِ  وِ ا أَ مَ بِ  هُ قفَ وَ وَ   
  تْ لَ خَ ي دَ قِ لْ أُ وا وَ د ا رُ جَ  فُ لْ خُ وَ   تْ لَ صِ فُ  وهُ مُ لتُ أَ ا سَ مَ  ل كُ وَ   
  يفِ قُ  مْ كُ رْ مُ أْ يَ  عَ ي مَ ونِ مُ تُ فْ لَ خَ   يفِ  فُ لْ الخُ وَ  لْ صِ ا فَ وْ رَ تَ ا اشْ مَ سَ ئْ بِ وَ   
  عْ قَ وَ  انَ رَ مْ عِ بِ وَ  رٍ شْ حَ وَ  لٍ حْ نَ   عْ مَ  ابِ زَ األحْ  لِ ي ال أو كَ  عُ طْ قَ وَ   
  الي وَ وحِ أُ ا عً مَ  مْ اكُ اتَ ءَ  يلَ نزِ تَ   الا كِ نَ هُ هَ  ومِ ا الر ي مَ فِ كَ  فٌ لْ خُ   
  تْ بَ ا ثَ نَ هُ هَ  عِ طْ قَ  عْ ا مَ هَ لُ صْ وَ  وْ أَ   تْ هَ تَ اشْ وَ  مْ تُ ضْ ى أفَ رَ خْ ي األُ فِ  نَ لْ عَ فَ   
  لْ صِ نفَ مُ  ينَ حِ  التَ وَ  لْ صِ  يمَ فِ وَ   لْ صِ فُ  ل الكُ  وِ أَ  هتْ تَ اشْ وَ  يَ هِ  وْ أَ   
  لْ صَ ت ا مُ وهُ نُ زَ وَ  وْ أَ  مُ وهُ الُ كَ   لْ أَ ا وَ يَ ا وَ هَ وَ  هُ لُ صْ وَ  يلَ قِ وَ   
  ذْ ئِ ينَ حِ  ن أَ كَ يْ وَ ا وَ مَ ن أَ كَ   ذْ ئِ ومَ ا يَ م عِ ا نِ مَ هْ ا مَ مَ بَ رُ كَ   
  ا آلِ الهَ تَ  نْ مَ  فُ قْ وَ  ح صَ وَ   الِ صَ انفِ بِ  ينَ اسِ يَ  لْ إِ  اءَ جَ وَ   

 ةُ وحَ تُ فْ المَ  اتُ اءَ الت  
  افِ كَ  ودٍ هُ  ومِ الر وَ  فٍ رُ خْ زُ وَ   افِ رَ األعْ  عَ مَ  رِ كْ البِ  تَ مَ حْ ا رَ تَ   
  اتَ ى بِ رَ خْ األُ  ةِ رَ قَ البَ  تَ مَ عْ نِ وَ   يتَ أَ  فُ لْ الخُ  ةٍ مَ حْ ا رَ مَ ي بِ فِ وَ   
  عْ قَ تَ  اتٍ يرَ خِ أَ  لِ حْ الن  ةِ الثَ ثَ   عْ مَ  نِ يْ يَ رَ خْ أُ  يمَ اهِ رَ بْ إِ ا بِ ذَ كَ   
  انِ مَ قْ لُ  عْ مَ  انَ رَ مْ عِ  عْ مَ  ورِ الط وَ   يانِ الث  ودِ قُ ي العُ فِ وَ  رٍ اطِ فَ  عْ مَ   
  تْ ا أتَ الت ا بِ هَ جِ وْ زَ لِ  فْ ضَ ى تُ تَ مَ   تْ أَ رَ امْ ي وَ ب رَ  مةُ عْ ي نِ فِ  فُ لْ الخُ وَ   
  تْ رَ جَ شَ  إن  اتَ ضَ رْ مَ  عْ مَ  تَ الَ وَ   تْ ا أبَ يَ  اتَ ذَ  اتَ هَ يْ هَ  عْ مَ  الالتَ كَ   
  رِ افِ غَ  م ثُ  الِ نفَ االَ  يْ عَ وضِ مَ وَ   رِ اطِ فَ  دَ نْ عِ  الثِ الث  تَ ن سُ وَ   
  اتَ رَ طْ فِ  نٍ يْ عَ  ةُ ر قُ  عْ مَ  تَ نَ ابْ وَ   اتَ نَ عْ لَ  لْ عَ جْ نَ وَ  ورِ ن ال نتَ عْ لَ وَ   
  تْ عَ قَ وَ  يمٍ عِ نَ  تُ ن جَ ا وَ عً مَ   تْ يَ صِ عْ ا مَ ضً يْ أَ وَ  اهللاِ  تُ ي قِ بَ   
  اتَ بِ ا فَ عً مْ جَ ا وَ دً رْ ي فَ رِ ا قُ مَ وَ   اتَ  اقِ رَ ي العِ فِ  افِ رَ عْ األَ  تُ مَ لِ كَ   
  تْ رَ خ أَ ي التي تَ فِ  وتِ بُ نكَ العَ بِ   تْ تَ أَ  اتٌ ايَ ءَ وَ  التُ مَ جِ  وَ هْ وَ   
  تِ ابَ يَ ال غَ كِ وَ  اتِ فَ رُ الغُ وَ   تِ نَ ي ى بَ لَ عَ  مْ هُ وَ  فٍ وسُ يُ  عْ مَ   
  تْ دَ بَ  لِ وْ الط وَ  امِ األنعَ وَ  َس ونُ يُ   تْ مَ لِ كَ وَ  تْ لَ ص فُ  اتِ رَ مَ ثَ وَ   
  يرِ ا قُ مَ ا كَ تَ  عِ مْ الجَ ا وَ هَ  دِ رْ ي الفَ فِ   افرِ غَ  عْ مَ  سٍ ونُ ي يُ انِ ثَ بِ  نْ كِ لَ   

  لِ صْ الوَ  ةِ زَ مْ هَ بِ  اءِ دَ تِ بْ االِ  ةُ ي فِ يْ كَ 



  مّ ضَ  ثِ الِ ي الث فِ  لَ ص ا إذا أُ ءَ دْ بَ   مْ ضَ تُ  لِ عْ الفِ  نَ مِ  لِ صْ الوَ  ةُ زَ مْ هَ وَ   
  يّ لَ وا إِ ضُ وا اقْ شُ امْ  عَ ي مَ ونِ تُ ائْ  عَ وا مَ نُ ي ابْ فِ   يّ خَ ا أُ يَ  ْر سِ اكْ فَ  ُض رِ عْ ا يَ مَ ينَ حِ وَ   
  اذَ خِ أُ  فٍ رْ عُ  المِ  عْ ا مَ هَ حُ تْ فَ وَ   اذَ كَ  رِ سْ الكَ وَ  حِ تْ ي الفَ ا فِ هَ رُ سْ كَ وَ   
  ادَ صِ قُ  ارٍ بَ تِ ي اخْ فِ  وقُ سُ الفُ  مُ سْ االِ   ادَ تِ ي ابْ فِ  المٍ بِ  وْ أَ  زٍ مْ هَ بِ  أْ دَ ابْ وَ   
  يْ اسِ دَ الس  رِ دَ صْ ي مَ ا فِ ذَ ي كَ تِ أْ يَ   يْ اسِ مَ الخُ  رِ دَ صْ ي مَ ا فِ هَ رُ سْ كَ وَ   
  ةِ أَ رَ امْ وَ  ئٍ رِ امْ وَ  مٍ اسْ وَ  نِ يْ نَ اثْ وَ   تِ نَ ابْ وَ  نٍ ابْ وَ  ينِ تَ نَ ا اثْ ضً يْ أَ وَ   
  ادَ رَ وَ  هِ يْ لَ ي كِ فِ  نِ يْ رَ كَ ءالذ   ىدَ ى لَ رَ حْ أَ  تْ لَ دِ بْ أُ  وْ أَ  تْ لَ ه سُ وَ   
  نْ أذِ  لَ بْ ي قَ ا الذِ ذَ ى كَ فَ طَ اصْ  دِ عْ بَ   نْ مِ  ءاهللاُ  عْ مَ  نَ ال ءاالَ ا كِ ذَ كَ   

  تُ كْ الس وَ  عُ طْ القَ وَ  اءُ دَ تِ االبْ وَ  فُ قْ الوَ 
  اقَ ل ى عُ نً عْ مَ  ثُ يْ حَ  افٍ كَ وَ  هِ يْ فِ   اقَ ل عَ ال تَ  ثُ يْ حَ  امٌ تَ  فُ قْ الوَ   
  نّ سَ يُ  ي اآليِ فِ وَ  أْ دَ بْ ال تَ وَ  فْ قِ فَ   نْ سَ حَ ا فَ ظً فْ لَ  ثُ يْ حَ وَ  ئْ دِ تَ ابْ وَ  فْ قِ   
  فْ رِ عُ  لُ بْ ا قَ مَ بِ  أْ دَ ابْ وَ  ةً ورَ رُ ضَ   فْ قِ  يحُ بِ القَ فَ  م تِ يَ  مْ لَ  ثُ يْ حَ وَ   
  ادَ صِ قُ  نْ إِ  بٍ بَ سَ  نْ ي مِ ضِ تَ قْ ا يَ مَ   ادَ عَ  مْ رُ حْ يَ  مْ لَ وَ  فٌ قْ وَ  بْ جِ يَ  مْ لَ وَ   
  اجَ وَ عِ ا وَ نَ دِ قَ رْ ى مَ لَ عَ  تْ كُ اسْ وَ   اجَ  اتِ ي اآليَ فِ وَ  فِ قْ الوَ كَ  عُ طْ القَ وَ   
  ْر صَ حَ انْ  سِ مْ ي الخَ فِ فَ  هْ يَ الِ مَ بِ  فٌ لْ خُ   رّ مَ وَ  اقٍ ن ر مَ  انَ ل ر بَ  عْ مَ  فِ هْ الكَ بِ   

  اءةِ رَ القِ  بُ اتِ رَ مَ 
  ارَ قَ  نْ مَ ا لِ بً اتِ رَ ا مَ هَ يعُ مِ جَ   ىرَ تُ  يلٌ تِ رْ تَ وَ  يرٌ وِ دْ تَ وَ  رٌ دْ حَ   

  ةُ لَ مَ سْ البَ وَ  ةُ اذَ عَ تِ سْ االِ 
  ارَ كِ ذُ  لٍ حْ نَ ا بِ مَ كَ  عٍ امِ سَ لِ   ارَ هَ جْ تَ لْ وَ  ذْ عِ تَ اسْ و فَ لُ تْ تَ  تَ ئْ شِ  نْ إِ   
  ارَ ثِ أُ  دْ الذي قَ  دُ عْ ال تَ ا فَ ظً فْ لَ   ارَ ي غَ تُ  اوْ  َص قُ نْ تَ  وْ أَ  دْ زِ تَ  نْ إِ وَ   
  اءةِ رَ ى بَ وَ ا سِ ءَ دْ بَ  الً مِ سْ بَ وَ   ةِ اذَ عَ تِ سْ ي االِ فِ  ورٌ هُ شْ مَ  بُ دْ الن وَ   
  ْر ظَ حَ  اءةٍ رَ ي بَ فِ  ي رِ بَ عْ الجَ وَ   ْر وَ الس  اءِ زَ جْ أَ ادي بِ البَ  رَ ي خُ وَ   
  يلِ جَ نْ تَ  تٌ سِ  اءِ زَ جْ ي األَ فِ وَ  ل كَ   لِ و ي أَ فِ  عٌ بَ رْ أَ فَ  لْ صِ وَ  عْ طَ اقْ وَ   
  ةِ لَ مَ سْ ال بَ بِ  لْ صِ ا وَ تً كُ اسْ وَ  فْ قِ   ةِ وبَ الت  نَ يْ بَ وَ  الٍ فَ نْ أَ  نَ يْ بَ وَ   
  لِ و األَ ا بِ يً انِ ثَ  لْ صِ  ا اوْ يعً مِ جَ   لِ صِ وَ  عْ طَ ا اقْ مَ اهُ وَ ا سِ مَ  نَ يْ بَ وَ   

  صٍ فْ حَ ى لِ اعَ رَ يُ ا مَ 
  ااهَ رَ جْ مَ  تْ لَ ي مُ ا وَ نَ صِ فْ حَ لِ   ااهَ رَ خْ أُ  تْ لَ ه سُ  ي مِ جَ عْ ءأَ   
  ةَ طَ صْ اني بَ ثَ وَ  طُ صُ بْ يَ ا وَ ينَ سِ   ىتَ أَ وَ  ومٍ رُ  فَ عْ ضُ  حْ تَ افْ  وِ أَ  مْ مُ اضْ وَ   
  القِ نُ  ونَ رُ طِ يْ صَ ي المُ فِ  نِ يْ ذَ هَ   الكِ وَ  ذْ خُ  رٍ طِ يْ صَ ي مُ فِ  ادَ الص وَ   



  ةٌ مَ اتِ خَ 
  يارِ قَ  ل كُ  ب ارَ يَ  هِ بِ  عْ انفَ فَ   اريالبَ  نِ وْ عَ بِ  مُ ظْ ا الن ذَ  م تَ وَ   
  ايمَ حِ رَ  هِ بِ  نْ كُ  ى لِ عَ  ابنِ   ايمَ اهِ رَ بْ إِ  ى ودِ ن مَ لس لِ وَ   
  الَ المَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ آلِ وَ  هَ طَ   ىلَ ا عَ مً ل سَ ا مُ مً ائِ دَ  ل صَ وَ   
  ال)ا للمَ يرً نِ مُ  ل ا (ظَ هَ يخُ ارِ تَ   ال)ا عَ هَ مُ جْ (نَ  اتُ يَ األبْ  هِ ذِ هَ وَ   

 


